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O Banco de Dados de Family Offices da FOSS
Nosso banco de dados contém as principais características da grande maioria dos
multi-family offices localizados na Suíça. Os family offices incluídos são
categorizados, entre outros fatores, de acordo com todos os serviços que oferecem
ou não oferecem. O FOSS Family Office Database não é uma tabela de classificação.
Não existem dois family offices iguais
Devido ao aumento de (U)HNWIs mundialmente, não é apenas a demanda por serviços de
multi-family offices que cresce, mas também o número de empresas que oferecem estes
serviços.
Para pessoas que nunca tiveram contato com este tipo de prestador de serviços, à primeira
vista todas estas empresas parecem iguais. Mas, na verdade, todos os multi-family offices
são diferentes entre si. Todos prestam serviços diferentes, ou os mesmos serviços mas de
formas diferentes. A maioria se concentra principalmente em serviços relacionados à
trajetória profissional dos fundadores. Alguns se originam, por exemplo, de uma companhia
fiduciária, uma sociedade de advogados ou um single-family office, e um número
considerável foi fundado por ex-funcionários de bancos privados.
Devido ao número crescente de prestadores de serviços, a tarefa de encontrar um family
office adequado está se tornando mais difícil para aqueles que nunca tiveram contato com
este tipo de fornecedor.
Como construímos nosso banco de dados?
A grande maioria dos family offices suíços está inclusa em nosso banco de dados. Ele foi
integralmente desenvolvido internamente pelo nosso time e contém informações baseadas
em pesquisas próprias, assim como dados extraídos do questionário de mapeamento de
family offices.
O questionário de mapeamento de family offices é uma das ferramentas que utilizamos para
avaliar e mapear as características principais de todos os family offices suíços. Todos os
offices na Suíça podem (ainda) preencher o nosso questionário de mapeamento para serem
posteriormente incluídos em nosso banco de dados que, portanto, continua crescendo
anualmente.

Nosso banco de dados contém que tipo de informações?
Além de informações padrão tais como endereço e detalhes de contato, nosso banco de
dados contém informações detalhadas sobre os proprietários de cada family office, todos os
serviços prestados, áreas de especialização, equipe, idiomas, estrutura de custos, origem,
etc.
O nosso banco de dados não é uma tabela de classificação. Nós não acreditamos em um
modelo padrão que atenda a todos. Existem bons family offices e outros melhores ainda,
mas não existe o “melhor” family office. Existem apenas family offices que melhor se
adequam à sua situação específica e são capazes de lhe atender da melhor maneira
possível de acordo com as suas necessidades específicas. E a FOSS está aqui para ajudar
você a encontrar esse family office.
O FOSS family office database é um instrumento interno fornecido pelo Union Bancaire
Privée, UBP AS (UBP) para ajudar os (U)HNWIs do mundo inteiro a selecionar um multifamily office (suíço). O banco de dados não está à venda e não é utilizado para outros fins
(comerciais). A FOSS e o UBP não oferecem serviços internos de family office a seus
clientes.
Se você representa um family office e gostaria de ter certeza que seus dados estão inclusos
em nosso banco de dados, por favor entre em contato pelo e-mail database@switzerlandfamily-office.com.
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